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Stora brister i tränares  
kompetensutveckling
Riksidrottsgymnasierna (RIG) spelar en viktig roll i svensk talang-
utveckling. I en studie av 14 RIG-tränare framkommer en verksamhet 
där det finns begränsad tid för kompetensutveckling och en avsaknad 
av ett kritiskt förhållningssätt. 

Ås i k t e n at t t r ä n a r e n  är viktig inom 
idrotten är inte så svår att hitta belägg för. 
Tränaren är den som, tillsammans med den 
kultur och de yttre villkor som finns, skapar 
den miljö och verksamhet som de aktiva ska 
utvecklas i. De tränare som i sin verksamhet 
stimulerar sina aktiva till att ta ansvar för 
sitt eget lärande och utveckling har visat sig 
vara de mest framgångsrika tränarna (1).

Mix av kunskaper och förmågor
För att kunna verka framgångsrikt som 
tränare lyfts tre typer av kunskaper fram. 
Den professionella kunskapen, som handlar 
om kunskap om själva idrotten och om den 
aktive samt de områden som påverkar den 
idrottsliga prestationen, såsom psykologi, 
biomekanik och fysiologi. Den interpersonella 
kunskapen omfattar den sociala miljön kring 
den aktive, relationer samt olika dimensioner 
och aspekter på tränarskapet. I den intra-
personella kunskapen behandlas områden som 
rör tränarens tränarfilosofi, förmågan att 
förhålla sig kritisk till sin verksamhet samt en 
positiv inställning till det livslånga lärandet. 

En tränares handlande kan ses som en 
ständigt pågående process av professio-
nella, interpersonella och intrapersonella 
kunskaper för att förbättra den aktives 
förmåga, förtroende och karaktär i ett 
specifikt sammanhang (2).

Brist på reflektion
Min studie av tränare på landets riksidrotts-
gymnasier (RIG) visar att de anser sig 
behöva en professionell och en interperso-

nell kunskap. Däremot framhåller de inte 
den intrapersonella kunskapen, det vill säga 
den kunskap som ligger till grund för 
reflektion och livslångt lärande. Det är 
förmågor och egenskaper som av forskningen 
anses ha stor betydelse för att tränaren ska 
kunna skapa och kunna utforma kvalitativ 
träning. 

En stor utmaning för tränare består 
många gånger i att ifrågasätta det de själva 
gör samt att de ska vara hängivna till ett 
livslångt lärande. Tränarna behöver vara 
villiga att lyssna på andra och att göra 
förändringar. Precis som duktiga lärare har 
det visat sig att duktiga tränare ägnar sig åt 
konstant reflektion, inte bara över vad de gör 
utan också varför de gör det de gör (3). 

Om tränare generellt såg sig mer som 
lärare och om de skulle se sitt jobb mer som 
utbildning och lärande, skulle det förmodli-
gen leda till att de var i en bättre position för 
att utbilda hela människan och inte enbart 
specifika fysiska eller psykologiska förmågor. 
De skulle då också vara tvungna att försaka 
det omedelbara resultatet och fokusera mer 
på långsiktiga utvecklingsmål, vilket stäm-
mer väl överens med hur tränare bör arbeta 
när det gäller att utveckla unga talanger (4).

Från ledare till tränare
När en tränare anställs behöver han eller hon 
vara förberedd på att utföra just de uppgifter 
som den specifika miljön och situationen 
kräver. 

Istället för formella utbildningsinsatser 
lyfts i forskningen ofta andra typer av 
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FAKTA

Riksidrottsgymnasier (RIG) 
riktar sig till ungdomar i hela 
landet som vill kombinera sin 
gymnasieutbildning med en 
elitidrottsutbildning. I dag 
finns 50 RIG inom 30 olika 
idrotter. Skolorna har totalt 
cirka 1 200 elever.

betydelsefulla för den kompetens de har. 
    Den första är att tränaren har en akade-
misk utbildning, antingen en lärarutbild-
ning eller en idrottsvetenskaplig utbildning. 
Den andra är att tränaren har en erfarenhet 
av att träna ungdomar i den aktuella åldern 
och utifrån det känner sig kompetent för 
sitt uppdrag. Den tredje är att tränaren har 
lång erfarenhet av att träna aktiva på hög 
internationell nivå och därför upplever sig 
kompetent. Den egna karriären kan identi-
fieras som den fjärde grunden för tränarens 
upplevda kompetens. Genom att själv ha 
varit framgångsrik inom sin idrott, känner 
man sig kompetent att utveckla eleverna på 
RIG. 

Tränarnas grunder till sin upplevda 
kompetens går att hänföra till såväl ett 
formellt, som ett informellt lärande. Det 
informella lärandet är vanligt förekom-
mande hos tränare, vilket handlar om att 
man bygger upp sin kompetens genom att 
bland annat själv vara en aktiv utövare av 
idrotten, verka som tränare eller genom att 
studera och lära av andra coacher och 
aktiva (9). Tränarna på RIG kan således 
anses följa det mönster av lärande som 
finns generellt inom tränarkåren. 

Tränare på RIG anser att de säkerställer 
sin egen utveckling på ett eller annat sätt. 

lärande fram som betydelsefulla för 
tränare i deras utveckling. Dessa typer 
bygger då på självstyrda inlärningserfa-
renheter, egna tidigare erfarenheter som 
aktiva utövare samt utbyte, observationer 
och interaktioner med andra tränare (5).  
    Det har också visat sig att om tränarnas 
kunskap utvecklats i den kontext som den 
ska användas i, är det mer troligt att de 
utvecklar ett kritiskt tänkande, som leder 
till att de blir bättre lyssnare och kompe-
tenta tränare (6). Samtidigt som både 
formella och informella utbildningsinsat-
ser anses betydelsefulla är det dock inte 
ovanligt att tränare som inte genomgått 
någon formell utbildning ändå anser sig 
vara kompetenta praktiker (7). 

Tränares sätt att utvecklas kan liknas vid 
att man börjar som nybörjare. I takt med att 
ledaren blir en del av verksamheten sker en 
personlig utveckling samtidigt som hon 
eller han lär sig de trossatser, normer, 
värderingar och språk som verksamheten 
vilar på. Med tiden utvecklas ledaren till 
tränare och så småningom kanske även till 
en professionell tränare (8).

Kåren följer samma mönster
I RIG-tränarnas svar går det att identifiera 
fyra olika grunder som framhålls som 
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”Tränare behöver vara 
kompetenta för sin upp-
gift och ständigt söka 
efter ny kunskap och 
utveckling.”

För att kompetensutveckla sig framhåller 
tränarna framför allt fyra olika sätt. Ett sätt 
är genom formella utbildningar, ett annat 
genom att läsa relevant litteratur. Ett tredje 
sätt är genom att lära sig av andra inom 
idrotten, exempelvis vid landslagssam-
lingar, och det fjärde sättet är genom att 
man lär sig i den egna verksamheten. 
Tränarnas mönster att lära sig går hand i 
hand med vad tidigare forskning visar och 
med de för- och nackdelar, som de olika 
utbildningsformerna för med sig (10). 

Ingen systematik
Ett systematiskt kvalitetsarbete som 
baseras på dokumentation och reflektion ses 
ofta som en förutsättning för utveckling av 
en verksamhet (11). I tränarnas beskrivning 
av sitt handlande är det ingen som ger 
uttryck för att det finns. Tränarna beskriver 
att deras tid för kompetensutveckling är 
liten, vilket behöver utvecklas liksom den 
kritiska reflektionen. 

Sammantaget är svårt att se att ny kunskap 
utvecklas systematiskt, även om det hos flera 
tränare finns en strävan att hela tiden bli 
bättre. Snarare målas det upp en bild där 
redan känd kunskap reproduceras och 
återanvänds. På ett av Riksidrottsgymna-
sierna har dock tränarna tagit hjälp av en 
extern resurs för att utveckla verksamhe-
ten. I stort sett fortsätter tränarna att 
arbeta på det sätt som de tidigare gjort även 
om en viss förfining sker.

RIG-tränarnas handlande kan beskrivas 
utifrån tre delar, ett gemensamt mål, ett 
ömsesidigt engagemang samt en delad 
historia. Det gemensamma målet ger 
riktningen för vad som ska göras och hur. 
Engagemanget handlar om ansträngningen 
som görs från tränarens sida i att det ska 
ske en utveckling hos de aktiva. Den delade 
historien, eller uppfattningen kring hur 
verksamheten ska se ut, påverkar i hög grad 
hur träningen planeras och genomförs, men 
också vilken kunskap som ska ligga till 
grund för det som görs. Finns det exempel-
vis en acceptans att en egen aktiv karriär 
ger tillräcklig kunskap om hur man ska 
träna andra, kommer det att påverka både 
vilken kunskap som utvecklas men också 
verksamheten. 

Som tidigare nämnts behöver tränares 
handlande utgå från ett kritiskt förhållning-
sätt till den egna verksamheten. För att 
möjliggöra en utveckling gäller det att 

ständigt ifrågasätta sitt handlande i 
relation till både det som händer i verk-
samheten men också till det som händer 
utanför. 

Tidsbrist och höga kostnader
Det går att hitta flera orsaker till att 
tränare inte utbildar sig eller utvecklas 
kontinuerligt. Det kan handla om tidsbrist, 
höga kostnader, brist på kopplingar till den 
vardag som tränarna verkar i, samt dålig 
kvalitet i den utbildning som erbjuds (12). 

För att säkerställa tränares kompetens 
finns det flera vägar att gå. En relativt 
självklar väg är att ställa höga krav på 
utbildning hos tränarna. I dag finns det 
ofta anställda eller arvoderade tränare 
högre upp i åldrarna, men det kanske är 
dags att även anställa barn- och ungdoms-
tränare med en expertis på just dessa 
åldrar. Inte minst för att ge barnen och 
ungdomarna en kvalitativ verksamhet med 
kompetenta tränare. 

En annan väg är en vidare utveckling av 
tränarnas verksamheter likt det som 

benämnts professionella lärandepraktiker. 
Dessa lärandepraktiker bygger på att 
målet inte enbart är att utveckla lärarnas 
arbete, utan att också utveckla verksamhe-
ten i syfte att förbättra elevernas lärande. I 
tränarnas beskrivningar går det inte att se 
att deras verksamheter kan liknas vid 
professionella lärandepraktiker då den 
kritiska andan och reflektionen tycks 
saknas. Att liknas vid professionella 
lärandepraktiker borde dock vara något 
eftersträvansvärt för tränarna.

Flera av RIG-tränarna menar att det är 
bristen på tid, som gör att de inte hinner 
kompetensutveckla sig. När de pratar om 
kompetensutveckling är det underförstått 
att gå på någon kurs, åka på en träff eller 
samling av något slag, där syftet är utbild-
ning. Genom att låta tränarna öka sin 
kompetens i sin egen praktik skulle bristen 
på tid vara en mindre betydande faktor. 
Genom att tränare ofta är flera på samma 
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ställe och dessa träffas regelbundet, finns 
alla möjligheter till att genom reflektion, 
kritiskt tänkande och samtal utveckla 
både tränarna och verksamheten. 

En sådan utveckling kan åstadkommas 
genom att tränare stimuleras att regel-
bundet dokumentera och reflektera över 
det som händer dagligen i deras verk-
samhet. Detta kan tränare behöva hjälp 
med, och här kan en mentor vara en 
lösning. Mentorn kan med fördel vara 
akademiker med syftet att kunna bidra 
med ett kritiskt och reflekterande 
förhållningssätt samt bidra till styrning 
och ledning i tränares handlande (13). 
Detta har också prövats med framgångs-
rikt utfall. 

Konsekvenser och faror
En tränares kompetens sätter gränser för 
de aktivas möjlighet till utveckling och 
framgång. Tränares mål, engagemang, 
delade historia och förmågan att förhålla 
sig kritisk till det som görs kommer i hög 
grad att påverka de aktiva. Både på vägen 
och i slutändan. Genom att till exempel 
inte ställa krav på tränarnas utbildning 
och en kontinuerlig utveckling finns det 
en stor risk i att aktiva inte får den 
träning och verksamhet de behöver för 

att antingen utvecklas till elitidrottare 
eller till individer som enbart vill hålla på 
med sin idrott för att det är roligt.

På senare tid har det varit en stor 
debatt i medierna kring toppning, 
utslagning och att idrotten inte lever upp 
till det den förväntas göra. Kan det vara 
så att bristerna går att förklara med att 
det i många idrotter inte ställs några eller 
tillräckligt höga krav på tränarnas 
kompetens? Svensk idrott bygger på att 
ideella ledare ställer upp, och framför allt 
tar hand om barn- och ungdomsträning. 
Samtidigt som detta behov finns, måste 
dock en kvalitetssäkring ske i form av de 
ideella ledarnas kunskap och kompetens. 
Föreningarna måste våga ställa krav på 
tränarna, inte minst för de aktivas skull. 

Denna beskrivning av tränares 
handlande, kunskap och kompetensut-
veckling bygger på en analys som handlar 
om RIG-tränare specifikt, men sättet att 
studera och beskriva lärande går med 
stor säkerhet att applicera på stora delar 
av den svenska tränarkåren. Samma 
kriterier för utveckling och kvalitet i 
verksamheten gäller för alla tränare. 
Tränare behöver vara kompetenta för sin 
uppgift och ständigt söka efter ny 
kunskap och utveckling.
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tips och 
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Dolda utmaningar – om unga idrottare med osynliga funktionsnedsättningar är en skrift 
som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med till exempel 
adhd och Aspergers syndrom inom idrotten. De är personer som i många fall har svårt att 
kontrollera sin energi och som upplever idrotten intensivare än andra. Skriften riktar sig till 
idrottsledare, föräldrar och alla som arbetar för att ge alla barn och ungdomar en möjlighet 
att hitta sin idrott och att utvecklas i sin förening. 
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Dolda utmaningar – om unga 
idrottare med osynliga funktionsned-
sättningar är en skrift som ger 
inspiration, tips och råd om hur man 
bemöter barn och ungdomar med till 
exempel adhd och Aspergers syndrom 
inom idrotten. Skriften riktar sig till 
idrottsledare, föräldrar och alla som 
arbetar för att ge alla barn och 
ungdomar en möjlighet att hitta sin 
idrott och att utvecklas i sin förening. 

Beställ boken på: 
www.sisuidrottsbocker.se

LÄS!


